Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Fotograficznego organizowanego przez
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki pt. „Bioróżnorodność Mazowsza”,

20 października 2010r. o godzinie 18:00 w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego
OM w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11/16, odbyło się zebranie Komisji Konkursu
Fotograficznego PKE OM pt. „Bioróżnorodność Mazowsza”, w skład której weszli:
Przewodniczący - Robert Dejtrowski, fotograf, biolog, członek Związku Polskich
Fotografów Przyrody, członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia
Twórców

członkowie – Urszula Burkot, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego OM,
Małgorzata Bolek, członek Zarządu PKE OM,
Marzenna
Szymańskafotograf,
absolwentka
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi

Państwowej

Izabela Ostatek – członek PKE OM
Komisja w w/w składzie obejrzała wszystkie losowo, ponumerowane zdjęcia (nie
znając nazwisk autorów fotografii), podzielone na dwie grupy wiekowe (12-16) i
(17-…). Do konkursu napłynęło 207 zdjęć z dwóch grup wiekowych, w grupie 12-16
lat 77 fotografii, pozostałe w grupie wiekowej od 17 wzwyż. W konkursie wzięło
udział ogólnie 69 osób w tym 43 z grupy wiekowej od 17 lat i 26 osób z grupy
wiekowej 12-16 lat, przy czym uwzględnione zostały wszystkie prace nadesłane
drogą pocztową lub mailową do godziny 16:00, 21 października 2010r., zrobione na
terenie Mazowsza. Komisja kilkakrotnie oglądała nadesłane zdjęcia, które były
wyświetlane na ekranie. Każdy z uczestników mógł przysłać od jednego do trzech
zdjęć, z czego komisja do nagrody wybierała maksymalnie jedno zdjęcie
nagrodzonej osoby. Komisja oceniała temat fotografii, jego zgodność z założeniami
konkursu - bioróżnorodnością Mazowsza, ujęcie tematu, pomysł, oryginalność i
jakość zdjęcia.
W obu grupach wiekowych przyznano po trzy nagrody główne i po pięć wyróżnień.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
- w grupie wiekowej 12-16 lat
Nagrody:
Marcin Sikorzak, za zdjęcie nr 22 pt. Tańczące mewy;
2. Ilona Gronau, za zdjęcie nr 9 pt. Motyl;
3. Edyta Zemło za zdjęcie nr 5 pt. Zapomniana droga;
1.

Wyróżnienia:

1.
2.
3.
4.
5.

Karolina Żółkiewska, za zdjęcie nr 21 pt. Mazowieckie sosny;
Krzysztof Kur, za zdjęcie nr 48 pt. Bagna;
Arkadiusz Kur, za zdjęcie nr 39 pt. Jesień 1;
Rut Tokarska, za zdjęcie nr 31 pt. Ważka;
Jacek Karaczun, za zdjęcie nr 65 pt. Jesienny liść;

- w grupie wiekowej od17 lat
Nagrody:
Krzysztof Stachyra za zdjęcie nr 56 pt. Abrakadabra – czarowanie na
Mazowszu;
2. Oliwia Sokołowska za zdjęcie nr 93 pt. Ważka;
3. Dariusz Rzepecki za zdjęcie nr 18 pt. Odbicie;
1.

Wyróżnienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Ryszard Szczęsny za zdjęcie nr 50 pt. Wierzbowa droga;
Aniela Jarmołowicz za zdjęcie nr 54 pt. Wiewiórka w lesie;
Gaja Mount za zdjęcie nr 117 pt. Obserwatorka ważkich spraw;
Izabela Zborowska za zdjęcie nr 107 pt. Lato w Dziekanowie Leśnym;
Wojciech Kucharski za zdjęcie nr 32 pt. Droga polna;

Nagrodzone osoby zostaną powiadomione listownie, telefonicznie lub mailowo o
wygranej i terminie wręczenia nagrody.
W związku z konkursem zostanie wydany kalendarz ze zdjęciami osób
biorących udział w Konkursie. Komisja, po dyskusji i wstępnych sugestiach,
zdecydowała dokonać uzgodnień w zakresie wyboru zdjęć do kalendarza
Bioróżnorodność Mazowsza 2011.
W Wyniku uzgodnień wybrano zdjęcia do
kalendarza ze wszystkich nadesłanych prac a nie tylko nagrodzonych, biorąc pod
uwagę szczególne, także techniczne kryteria, które predestynują dane zdjęcia do
wydrukowania w kalendarzu.
Protokół sporządziła: Janina Hniedziewicz

